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POVZETEK

EVROPSKO ELEKTRONSKO CESTNINJENJE

Leta 2012 so se pristojbine za uporabo cest za osebna vozila zaračunavale v dvanajstih
državah članicah, za tovorna vozila pa v dvaindvajsetih. Skupna dolžina cest, na katerih se
pobirajo cestnine, je znašala približno 72 000 km, na približno 60 % teh cest pa je
cestninjenje potekalo s pomočjo elektronskih sistemov. Ti sistemi so v najboljšem primeru
interoperabilni na nacionalni ravni, vendar ne na ravni EU, kar ustvarja ovire za delovanje
notranjega trga.

Direktiva 2004/52/ES je bila sprejeta, da bi odpravili to razdrobljenost z oblikovanjem
storitve evropskega elektronskega cestninjenja, ki bi uporabnikom cest omogočala, da
cestnine in druge pristojbine za ceste po EU plačujejo prek enotnega ponudnika storitve
evropskega elektronskega cestninjenja in z eno samo enoto, ki se namesti v vozilo. Z
Odločbo Komisije 2009/750/ES so bile določene splošne zahteve za dosego
interoperabilnosti med ponudniki storitve evropskega elektronskega cestninjenja ter
opremo in postopki izvajalcev cestninjenja. V skladu z navedeno direktivo bi morala biti
storitev evropskega elektronskega cestninjenja za tovorna vozila na voljo najkasneje od
oktobra 2012, za vse druge tipe vozil pa od oktobra 2014. Vendar se zdi, da uvedba
storitve evropskega elektronskega cestninjenja ostaja težava.

SEDANJA TEHNOLOGIJA

Trenutno se uporablja šest sistemov elektronskega plačevanja pristojbin:

(1) samodejno prepoznavanje registrskih tablic (Automatic Number Plate Recognition,
ANPR) – zrela tehnologija, ki za identifikacijo vozil uporablja videokamere;

(2) namenska komunikacija kratkega dosega (Dedicated short-range communications,
DSCR) – tehnologija, ki temelji na dvosmerni radijski komunikaciji med fiksno opremo,
nameščeno ob cesti, in mobilno enoto, ki se namesti v vozilu;

(3) radiofrekvenčna identifikacija (Radio Frequency Identification, RFID) – najbolj
uporabljan cestninski sistem v Združenih državah Amerike, ki naprave identificira s
pomočjo radijskih valov;

(4) tehnologija za satelitsko določanje položaja (Global Navigation Satellite Systems,
GNSS) za namen cestninjenja – nastajajoča tehnologija, ki uporablja podatke o položaju
vozila in tako meri uporabo cest, da bi določila znesek cestnine.

(5) cestninjenje s pomočjo tahografa – sistem, ki se uporablja v Švici in s katerim se
prevožena razdalja meri z mobilno enoto, elektronsko povezano s kilometrskim števcem
vozila;

(6) sistemi cestninjenja z uporabo mobilnih komunikacij (GSM, pametni telefoni) – ta
tehnologija je še v zametkih, vendar njen razvoj veliko obeta.

Te tehnologije se razlikujejo z vidika uspešnosti, izvrševanja, natančnosti, ocene stroškov
in interoperabilnosti. Z izjemo cestninjenja s pomočjo tahografa in sistema GSM oziroma
pametnih telefonov stopnja natančnosti sistemov elektronskega cestninjenja presega 99 %.
Eno izmed vprašanj je tudi varstvo podatkov: sistem samodejnega prepoznavanja tablic in
tehnologije za satelitsko določanje položaja dopuščajo prepoznavanje ali stalno spremljanje
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vozil, medtem ko se zdi, da namenska komunikacija kratkega dosega, radiofrekvenčna
identifikacija in tehnologija, ki temelji na tahografu, ne vplivajo na zasebnost uporabnikov.
Stroški posameznih sistemov se zelo razlikujejo. Namenska komunikacija kratkega dosega,
ki je najpogosteje uporabljana tehnologija elektronskega cestninjenja v Evropi, zahteva
namestitev drage opreme ob cesti. Sistem samodejnega prepoznavanja registrskih tablic
zahteva nekoliko cenejšo opremo, nameščeno ob cesti, mobilne enote, ki se namestijo v
vozilu, pa v tem primeru niso potrebne. Radiofrekvenčna identifikacija v EU ni pogosto
uporabljana, zato bi bili stroški namestitve tega sistema višji kot za druge rešitve.
Možnosti, ki uporabljata satelitsko določanje položaja in GSM, sta z vidika infrastrukture
cenejši, čeprav bi uporaba tehnologije za satelitsko določanje položaja zahtevala višjo
raven naložb v zagonski fazi, zlasti kar zadeva vzpostavitev dragega sistema zalednih
služb.

Za namenske komunikacije kratkega dosega je značilna nizka raven prilagodljivosti, čeprav
gre za najbolj razširjeno obliko elektronskega cestninjenja in edino možnost, pri kateri so
na voljo standardi CEN. Sistem samodejnega prepoznavanja registrskih tablic je prožen
sistem, ki je z drugimi možnostmi elektronskega cestninjenja že bil povezan za namene
izvrševanja, vendar dejstvo, da registrske tablice niso standardizirane, in izzivi, s katerimi
bi se srečevale države članice pri sodelovanju za namen oblikovanja mednarodne
podatkovne zbirke registrskih tablic, pomenijo, da cestninjenje s pomočjo videokamer ni
primerna tehnologija za dosego mednarodne interoperabilnosti. Tehnologiji, ki uporabljata
satelitsko določanje položaja in sistem GSM, sta prožni in prilagodljivi, vendar njun
potencial omejujejo nizka stopnja razširjenosti in pomisleki v zvezi z zasebnostjo.

Namenska komunikacija kratkega dosega, tehnologija za satelitsko določanje položaja in
tehnologija za mobilne komunikacije (GSM/GPRS) so edine tehnologije, predlagane za
namen evropskega elektronskega cestninjenja v Direktivi 2004/52/ES. Samodejno
prepoznavanje registrskih tablic, radiofrekvenčna identifikacija in cestninjenje s pomočjo
tahografa trenutno ne veljajo za skladne z evropskim elektronskim cestninjenjem.

NASTAJAJOČE TEHNOLOGIJE

Da bi kar najbolje ocenili, katere tehnologije bi lahko igrale vlogo v prihodnjem evropskem
elektronskem cestninjenju, je treba obstoječe tehnologije proučiti z vidika zastarelosti,
možnosti za zmanjšanje stroškov ter izboljšanje interoperabilnosti ter uspešnosti in
natančnosti, prav tako pa pregledati stanje tehnike drugih tehnologij na zadevnem
področju.

Namenska komunikacija kratkega dosega, tehnologije za satelitsko določanje položaja in
samodejno prepoznavanje registrskih tablic ne kažejo znakov morebitne zgodnje
zastarelosti. Z izboljšanjem tehnologije kamer bi nekateri posebni elementi samodejnega
prepoznavanja tablic lahko postali zastareli, vendar je enote po izteku življenjske dobe
mogoče nadgraditi. Sistem GSM bi lahko postal zastarel že v bližnji prihodnosti: po
napovedih bo do leta 2017 40 % uporabnikov mobilne tehnologije v zahodni Evropi
uporabljalo omrežje 4G Long Term Evolution, velika večina preostalih uporabnikov pa
omrežje 3G.

Stroški, povezani z mobilnimi enotami, nameščenimi v vozilu, in tradicionalno opremo,
nameščeno ob cesti, se v bližnji prihodnosti najverjetneje ne bodo zmanjšali, prehod
uporabnikov na omrežja 3G in 4G pa bo zmanjšal stroške na enoto za prenesene
podatkovne pakete, s čimer se bo potencial za uporabo tehnologij, ki temeljijo na brezžični
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internetni povezavi, povečal vsaj v mestnih območjih. Stroške izvrševanja bi lahko
zmanjšali z vseevropsko izmenjavo podatkov o registraciji vozila in vozniku ter skupnimi
standardi za podatke, ki se zahtevajo kot dokazi.

Nobena izmed trenutno predvidenih tehnologij ne bi izboljšala interoperabilnosti na ravni
EU. Priložnosti bi lahko ponudile sorodne tehnologije, kot so kooperativni sistemi informacij
v vozilu (Cooperative Vehicle Information Systems, CVIS), protokoli in vmesniki v
inteligentnih transportnih sistemih (Communication Access for Land Mobiles, CALM) ter
aplikacije, npr. telematika za upravljanje vozil in voznikov, eCall in na uporabi temelječe
zavarovanje z uporabo beleženja podatkov o dogodkih.

Pričakuje se bistven napredek na področju načinov plačevanja, in sicer s prevzemom
digitalnih plačilnih kanalov, ki uporabljajo mobilni internet, ko bodo slednji postali glavni
medij za plačila in komunikacije v Evropi. Brezkontaktna plačila z mobilnimi telefoni, pri
katerih se uporablja komunikacija s sosednjim poljem, omogočajo boljše brezgotovinske
transakcije, saj pri transakciji ni potrebno razkriti identitete plačnika. Z odpravo obdelave
gotovine in zmanjšanjem stroškov transakcij za mikroplačila bi ta tehnologija uporabnikom
lahko omogočila, da posamezno uporabo plačajo na fizični lokaciji, in sicer ne da bi imeli
poseben račun za cestninjenje. Številni strokovnjaki trdijo, da bodo z uporabo tehnologije
komunikacije s sosednjim poljem pametni telefoni olajšali prehod na povsem elektronsko
cestninjenje.

POT NAPREJ

V prihodnjih letih bi si morali prizadevati za naslednje širše cilje politike:

 splošno in usklajeno izvajanje cestninjenja po vsej EU;

 uveljavitev elektronskega cestninjenja kot najbolj razširjenega načina plačevanja
cestnin in cestnih pristojbin v Evropi;

 oblikovanje enotne pogodbe in enotne mobilne enote za namestitev v vozilu, ki bi
veljali za vso EU;

 zmanjšanje stroškov življenjskega cikla sistemov za cestninjenje na najnižjo možno
raven.

Oblikovalci politike bi morali upoštevati naslednje:

 ustrezno izvajanje evropskega elektronskega cestninjenja zahteva enakopravno in
usklajeno predstavitev naprav za cestninjenje uporabnikom;

 namestitev naprave v avtomobilu, bodisi pri proizvodnji ali registraciji vozila, bi
morala biti privlačna za končne uporabnike in morda obvezna, da bi spodbudili
uveljavitev evropskega elektronskega cestninjenja;

 z uskladitvijo vseh naprav v vozilu in vmesnikov za naknadno opremljanje bi bilo
izvajanje evropskega elektronskega cestninjenja preprostejše;

 z usklajeno uporabo mobilnih enot za namestitev v vozilu in drugih sistemov za
navigacijo in komuniciranje bi spodbudili sprejem elektronskega cestninjenja s strani
uporabnikov;

 da bi zagotovili usklajen pristop k varstvu podatkov, je potreben dogovor o tem,
katere informacije naj bi se razkrivale in katere bi morale ostati zaupne;
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 morebitno omejitve prihodnjih ukrepov vsled obstoječih standardov elektronskega
cestninjenja bi morali obravnavati za vsak primer posebej – ni nujno, da bodo vse
rešitve tudi v prihodnje združljive, čeprav je zaželena interoperabilnost novih
ukrepov z obstoječimi sistemi elektronskega cestninjenja.

Proučiti bi bilo treba naslednje praktične vidike:

 tehnologije, ki so v uporabi sedaj (vključno s samodejnim prepoznavanjem
registrskih tablic), lahko na tehnični ravni zadostijo večini potreb po cestninjenju v
Evropi, vendar vse niso enako stroškovno učinkovite;

 izvajalci in uporabniki bi morali imeti pravico, da izberejo najpreprostejšo in
najgospodarnejšo tehnologijo za elektronsko cestninjenje po vsej EU;

 oblikovati je treba učinkovite sisteme zalednih služb, poravnave med izvajalci in
izvrševanja za zagotovitev plačevanja cestnin, pri čemer bi se morali izogniti
ustvarjanju bistvenih dodatnih stroškov pobiranja cestnin za izvajalce cestninjenja in
ponudnike storitve evropskega elektronskega cestninjenja.


